Приложение №1 към Решение №75 от 30.06.2015 г. на ОбС
ОТЧЕТ
за състоянието на общинския дълг на община Ивайловград за 2014 г.
Настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг е изготвен в изпълнение
на чл.9 от Закона за общинския дълг (ЗОД).
Съгласно чл.18 от същия закон в 30-дневен срок от приемане на съответното решение,
същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата, заедно с годишния
отчет за състоянието на общинския дълг.
В чл. 3 на ЗОД е регламентирано, че общински дълг се формира от:
1. емисиите на общински ценни книжа;
2. дълга, поет с договори за общински заеми;
3. дълга на общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост;
4. изискуемите общински гаранции;
5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси за временен
недостиг на средства по бюджетите на общините;
6. безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до
възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;
7. финансов лизинг и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) №
479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит,
приложен към Договора за създаване на Европейската общност.
През 2014 година състоянието на дълга в община Ивайловград е следното:
1. Краткосрочен заем от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД.
На 17.01.2014 г. е подписан договор № 1477.0114 за предоставяне на краткосрочен кредит,
предназначен за оборотни средства за финансиране на проект „Антична вила „Армира” в размер
на 665 000 лв. Същият е отпуснат и усвоен през месец януари 2014 година. Възстановен е през
месец април 2014 година. За обезпечаването му е учреден особен залог върху бъдещи приходи
от цялото настоящо и бъдещо вземане на Община Ивайловград от Министерство на
регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, представляващо междинни и
окончателно плащане по Договор рег./от ИПП/№BG161PО001/3.1-03/2010/031/23.11.2011 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Антична вила
„Армира”; настоящо и бъдещо вземане по сметка на Община Ивайловград
BG55UBBS800220027910 при „Обединена Българска Банка” АД, свързано с проекта; настоящи и
бъдещи вземания, представляващи собствени приходи и обща изравнителна субсидия за местни
дейности и настоящи и бъдещи вземания по банковите сметки, по които постъпват тези
вземания.
Общината е платила по кредита лихви в размер на 12671,95 лв. и такси за управление на
кредита в размер на 3325,00 лв.
2. Предоставяне на безлихвени заеми от бюджета на общината за плащане на разходи по
проекти по Оперативни програми на Европейския съюз. Ползвани са заеми в размер на
1446760.94 лв. и са възстановени 1239285.91 лв. Остатък за погасяване 207475.03 лв.
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